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PREDLOG 
ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA 

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 

 
 
Po 30. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 8/2014, 12/2019 in 04/2022) 
predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne občine 

Maribor 
 
 

S K L E P: 
 
 
Po 8., 9. in 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 
(MUV, št. 9/2006, št. 22/2018) in 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 
8/2014, 12/2019 in 04/2022) 
 

Mestni svet Mestne občine Maribor 
 
 

i m e n u j e 
za dobo štirih let 

 
 

- Melito PETELIN 

- Vida LEŠNIKA 

- Damirja OREHOVCA 

- mag. Tomaža KANCLERJA in 

- Jožeta ŠABEDERJA 

 
 

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR. 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 

Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca zavod upravlja svet, ki 
ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki zavarovancev 
oz. drugih uporabnikov.  
Svet šteje 17 članov in ga sestavljajo: 

 9 predstavnikov ustanoviteljic (5 predstavnikov MOM; 1 skupni predstavnik občin Duplek, 
Miklavž na Dravskem polju in Starše; 1 skupni predstavnik občin Hoče Slivnica in Rače-
Fram; 1 skupni predstavnik občin Kungota, Pesnica in Šentilj; 1 skupni predstavnik občin 
Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;) 

 6 predstavnikov delavcev zavoda, 

 2 predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. 
 
Ustanoviteljice sodelujejo pri upravljanju zavoda v sorazmerju s številom prebivalcev in uporabnikov 
zdravstvenih storitev na svojem območju. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo 
ponovitve mandata v primerih, ko to dopuščajo določila 9. člena tega odloka (skupni predstavniki 
več občin). 
 

Zaradi poteka mandata svetu v sedanji sestavi, so bile za imenovanje petih predstavnikov MOM v 
svet zavoda k evidentiranju kandidatov pozvane politične stranke in liste, zastopane v mestnem 
svetu. V postopku evidentiranja je komisija prejela v roku do 9. septembra 2022 dvanajst popisnic 
evidentiranih kandidatov in sicer, od Liste Melite Petelin (ena popisnica), Liste Arsenovič za Maribor 
(dve popisnici), Samostojne mestne svetnice (eno popisnico), Liste za razvoj MČ in KS (eno 
popisnico),  stranke SD (eno popisnico), stranke Levica (dve popisnici), stranke Konkretno (eno 
popisnico),  Liste Franca Kanglerja – NLS (eno popisnico), stranke SDS (eno popisnico) in stranke 
N.Si (eno popisnico). 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 39. seji, 12. septembra 2022, z večino 
glasov oblikovala predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in ga daje mestnemu svetu MOM v obravnavo in 
odločitev. 
 
 
Podatki o kandidatih:  

- Melita PETELIN, nepremičninska posrednica/upokojena – Lista Melite PETELIN 
Utemeljitev: predlagana kandidatka dobro pozna delovanje Javnega zavoda ZD dr. Adolfa 
Drolca. Predlagana kandidatka ima pridobljeno potrdilo o usposabljanju za člane svetov in 
upravnih odborov; 

- Vid LEŠNIK, dipl. ekonomist – Lista Arsenovič za Maribor;  
Utemeljitev: predlagani kandidat je zadnja 4 leta član mestnega sveta MOM in podpredsednik 
Odbora za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja MOM. Predlagani kandidat opravlja delo v 
gospodarstvu, kjer se ukvarja s svetovanjem v podjetju na področju rešitev informacijske 
tehnologije. Vodi prodajo in skrbi za ključne stranke za največja in svetovno pri(znana) 
podjetja v IT sektorju na Ameriškem in Evropskem trgu; 

- Damir OREHOVEC, prof. matematike in fizike – Konkretno 
Utemeljitev: predlagani kandidat ima mnogo izkušenj z delom v svetih zavodov na različnih 
področjih (sodeloval je v svetih zavodovo: Mariborske lekarne Maribor, Energetika Maribor, 
RTV SLO, Prva gimnazija, Tretja gimnazija, Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše Maribor,…; 

- Mag. Tomaž KANCLER, univ. dipl. inž. arh. – Lista Franca Kanglerja – NLS 
Utemeljitev: predlagani kandidat izkazuje široko poznavanje dejavnosti zavoda Zdravstveni 
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, saj je že opravljal funkcijo člana sveta v predhodnih mandatih. 
Prav tako je kot nekdanji mestni svetnik in tudi podžupan seznanjen z načinom dela in 
izvajanja ter zastopanja interesov ustanovitelja pri delovanju zavoda. Posebej je treba 
izpostaviti pomembnost poznavanja področja izvajanja investicij, ki Mestno občino Maribor 
in zavod čakajo prihodnjih letih z izgradnjo zdravstvenih postaj Tabor in Tezno, kot tudi 
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investicijskih vlaganj v vseh objektih zavoda. Tudi zato je, kot strokovnjak, priznan arhitekt, 
predavatelj na fakulteti za arhitekturo in tudi občinski urbanist, zelo primeren za tolmačenje 
vseh faz priprave dokumentacije in sledenje izvajanju gradenj, v interesu ustanovitelja, kot 
tudi vseh ostalih področij dela zavoda. Prav tako izkazuje široke in strokovne in osebnostne 
vrednote, ki so tudi širše družbeno priznane.; 

- Jože ŠABEDER, univ. dipl. ekon. – SDS 
Utemeljitev: predlagani kandidat je bil član sveta javnega zavoda Športni objekti Maribor v 
mandatu 2012 – 2016 in član in predsednik sveta JZ UKC Maribor od aprila oz. maja 20202 
do aprila 2021; 
 
 
 
 
 
 

PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

                          VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, MBA,  l.r. 


